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כיצד מגיעים אלינו ?

מי אנחנו ?
לוח פעילויות

רשימת מחקרים שהתבצעו בשנת תשס"ד מטעם ועדת המחקר הבין מכללתית

שם החוקר
ד"ר מוחמד אבדאח

ד"ר ג'מאל אבו חסין
ד"ר משה איילון

ד"ר אילנה אלקד-להמן
ד"ר חוה גרינספלד
ד"ר שלומית בכר
ד"ר ברכה אלפרט
ד"ר סמדר בן-אשר
ד"ר רבקה ברגר
חיה שרוני
ד"ר מיכל בן-יעקב
ד"ר ענת ברנע
צבי עצמון
פרופ' ערן זיידל
ד"ר זאב גולדברג
ד"ר ג'ודי גולדנברג
ד"ר אסתר גרובגלד
רחל ברוך
ד"ר תמר קיסר
שלומית דקל
ד"ר שרה האופטמן
ראיד זידאן
ד"ר סלמאן עליאן
ד"ר מוחמד חוגיראת
ד"ר תמי זייפרט
ד"ר סימה זך

ד"ר קלודי טל
פרופ' יואל ינון
ד"ר דרורה כפיר
הימאת חג' יחיא
ד"ר עדנה כצנלסון
ד"ר רבקה לזובסקי
אביבה שמעוני
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שם המכללה

שם המחקר

מכללת סכנין להכשרת הגורמים המשפיעים על החלטות
לבחירת קריירה אצל תלמידי בית
עו"ה
ספר תיכון ערביים בישראל
שפת החשיבה של מורי מורים במכללות להכשרת מורים במגזר
מכללת השריעה
הערבי בישראל  -השלכות להכשרת מורים
ולימודי האיסלאם
הקשר בין פילוג לחצים בכף הרגל לבין כאבי ברך קדמיים
המכללה לחנ"ג
ולספורט ע"ש זינמן
במכון וינגייט
מכללת לוינסקי לחינוך סיפורים על שינוי חשיבתי :חברי סגל אקדמי בחוגים למדעים
ולספרות במכללות מדברים על שינויים בחשיבתם
מכללה ירושלים
מחקר פעולה שיתופי במסגרת בית ספר לפיתוח מקצועי
מכללת בית ברל
המכללה לחינוך ע"ש
קיי
מכללת אפרתה
מכללת גורדון לחינוך
המכללה לחינוך ע"ש
דוד ילין
אוניברסיטת קליפורניה
אחוה  -המכללה
האקדמית לחינוך
המכללה לחינוך
תלפיות
אחוה  -המכללה
האקדמית לחינוך
מכללת בית רבקה
אחוה  -המכללה
האקדמית לחינוך
המכללה הערבית
לחינוך בישראל
מכללת סמינר
הקיבוצים
המכללה לחנ"ג
ולספורט ע"ש זינמן
במכון וינגייט
מכללת לוינסקי לחינוך
אוניברסיטת
בר-אילן
מכללת בית ברל
מכללת סמינר
הקיבוצים
מכללת בית ברל

הפחתת עוצמת התסמינים של ליקויי למידה באמצעות infinitive
 walkingופיתוח מיומנויות אינטגרציה בין צידית במערכת התנועה
של הגוף
מגדר וחינוך :הכשרת מורות לחינוך דתי-ציוני בארץ ישראל :מקרה
מבחן של בית המדרש למורות מזרחי 1953 - 1924
זיהוי מילים עבריות בהמיספרות המח הגדול

אברהם גולדפאדן "אבי התיאטרון ביידיש" והרעיון הציוני
מדדים התנהגותיים כנבאים להתמדה ושרידות בשדה ההוראה
תרומתו של אתר אינטרנט מלווה קורס לתהליך הלמידה בקורסים
למדעי החיים בחינוך האקדמי
הקשר בין זהות ודימוי עצמי לבין אוריינטציות העתיד המקצועי
בקרב מתכשרות להוראה בחברה החסידית
פיתוח אלטרנטיבות בהוראת הספרות
המניעים לבחירת מקצוע ההוראה בקרב פרחי הוראה במגזר
הערבי
תחושת שייכות לקהילה בלמידה מקוונת
מניעים ודפוסי פעילות גופנית בקרב שלושה דורות

הקשר בין גיל ולאום לבין האופן שבו ילדים )יהודים וערבים(
תופסים את המחבלים ,מעשיהם ומניעיהם
התפתחותו של פרויקט :תכנית ותיקה וארבע שנים ראשונות של
תכנית חדשה להכשרת "מצוינים" לחינוך ולהוראה
מאפייני זיכרונות ראשוניים ,של סטודנטים הלומדים מקצועות
שונים ,ומתמחים בתחומים שונים
אתיקה מקצועית בייעוץ חינוכי  -השמירה על סודיות המידע ועל
פרטיות הנועץ
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מרים לרנר
גילה דושניצקי
ד"ר אביבה מהלו
ד"ר שוש מלאת
ד"ר אתי גלעד
אסתר קלניצקי
הרב אברהם )קופרמן(
נחשון
ד"ר עפרה ניר -גל
ד"ר רפי גלברט
ד"ר טליה נור
ד"ר ורדה סובלמן-רוזנטל

ד"ר יעל פויס
ד"ר בילי עילם
ד"ר עמרי ענבר
ספירו בולוס
ד"ר שרה פיינגולד
ד"ר שרה פרמן
ד"ר פנינה פרנקל
ד"ר שרה קליימן
יעקב ליברמן
מיקי קריץ

ד"ר אריה רוטשטיין

ד"ר שלמה רומי
פרופ' יונה לייזר
ד"ר איתן כהן

יעל שוורץ
דפנה מקובסקי
ד"ר רות שיין
ד"ר צביה שמעוני
אינגריד ברט
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המכללה לחינוך
תלפיות
אחוה  -מכללה
אקדמית לחינוך
אחוה  -המכללה
האקדמית לחינוך

תכנית הכשרה ייחודית לפרחי הוראה יוצאי אתיופיה :בניית
תפיסת תפקיד

מכללה ירושלים

נבואה לעצמו ונבואת שליחות

אחוה  -המכללה
האקדמית לחינוך

תפקיד המורה בלמידה המקוונת  -בחינת היישום על-פי מאפייני
קורסים מקוונים

המכללה לחינוך
תלפיות

השפעת תכנית התערבות הממוקדת באסטרטגיות קריאה
ובאינטראקציה מורה-תלמיד ,על הישגי הקריאה של תלמידי כיתה
א'
תהליכי למידה שיתופית תוך שימוש בייצוגי מידע ויזואליים
וטקסטואליים

המכללה לחנ"ג
ולספורט ע"ש זינמן
במכון וינגייט
מכללת סמינר
הקיבוצים
אחוה  -המכללה
האקדמית לחינוך
מכללת לוינסקי לחינוך

השפעת תנועת הגפיים העליונות של העלויות האנרגטיות של
אנשים בריאים בהליכה

מכללת אורנים

מכללת אורנים
מכללת סמינר
הקיבוצים
המכללה לחנ"ג
ולספורט ע"ש זינמן
במכון וינגייט
מכללת בית ברל
אוניברסיטת צפון
אילינוי
המכללה לחינוך,
לתיירות וספורט -
אוהלו

העשרת למידה אקדמית במרכז מעו"ף )מרכז עידוד ופיתוח(
במכללה האקדמית לחינוך תלפיות
סיפורת דור הפלמ"ח  -מאפיינים תמאטיים וצורניים

הבדלים אישיים קבוצתיים בלימוד אנגלית כשפה זרה במכללת
סמינר הקיבוצים
השפעת סוג הגירוי על היכולת ללמוד מטלה שפתית :עדויות
מלמידת חוק שפתי מומצא בילדים
חשיפה של ידע מקצועי ואמונות סמויות בתהליך פיתוח
קריטריונים של הערכה חלופית
ערכים של פרחי הוראה ומורי מורים במכללת אורנים
ערכה של הספרות בחקר ההיסטוריה  -מקרה מבחן :מה ניתן
ללמוד על החינוך המשותף מתוך הספרות היפה ,שלא ניתן היה
ללמוד מהתיעוד ההיסטורי
השפעת תכנית ניהול עצמי באינטרנט על שינוי התנהגות לצורך
ירידה במשקל בקרב ילדים
הקשר בין משתנים דמוגראפיים ותרבותיים לבין עמדות כלפי
שילוב ותפיסת מסוגלות עצמית של פרחי הוראה וסטודנטים
בחינוך הלא-פורמלי

תיקוף "מבדק מוקדם לאיתור קשיי כתיבה בכיתה א'
הבניה משותפת של ידע על מספרים אצל ילדי גן חובה

המכללה לחינוך ע"ש
קיי
מכללה אקדמית לחינוך מחקר לזיהוי משתנים המנבאים הצלחה בשנה ראשונה של
הסטאז' בקרב סטודנטים להוראה
 -אורות ישראל
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